
1� Osobami prawnymi są: 

 

a. marszałek województwa, 

b. starosta, 

c. Skarb Państwa, 

d. jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 
 

2. Proszę wskazać, które z niżej opisanych terenów są terenami zamkniętymi: 

 

a. tereny, które w wyniku decyzji starosty zostały wyłączone z opracowania mapy 

zasadniczej, 

b. tereny, na których Główny Geodeta Kraju ustalił stosowną klauzulę tajności 

informacji dotyczących obiektów położonych na tych terenach, 

c. tereny, które właściciele zastrzegli i zgłosili do Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii, 

d. tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność państwa,  określone 

przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

 

3. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 

 

a. marszałek województwa, 

b. Główny Geodeta Kraju, 

c. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego. 
 

4. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy: 

 

a. sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju, 

b. prowadzenie scaleń i wymiany grantów na terenach rolnych, 

c. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności 

geodezyjnej i kartograficznej, 

d. przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru. 

 

5. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie 

odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy ewidencyjne w skalach: 

 

a. 1:500, 

b. 1:1000, 

c. 1:2880, 

d. 1:5000. 
 

6. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne właściwym miejscowo 

starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest między innymi: 

 

a. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, 

b. dokumentacja sporządzona na potrzeby wyceny nieruchomości, 

c. dokumentacja geodezyjna wykonana na potrzeby postępowania sądowego 

dotyczącego zmiany struktury własności nieruchomości, 

d. dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby urządzania lasu. 



 

7. W ewidencji gruntów w zakresie podmiotowym wykazuje się: 

 

a. podmioty, w których gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa, 

b. podmioty władające gruntami na zasadach samoistnego posiadania, 

c. podmioty, w których władaniu znajdują się nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego, 

d. najemców lokali stanowiących odrębną nieruchomość. 
 

8. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa są: 

 

a. Wojewódzki Sąd Administracyjny, 

b. Prezes Rady Ministrów, 

c.  minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

d. samorządowe kolegium odwoławcze. 

 

9. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 

 

a. ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 

b. likwidację sporów granicznych, 

c. utrwalenie punktów znakami granicznymi, 

d. sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
 

 

10. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi: 

 

a. geodeta województwa , 

b. wojewoda, 

c. Główny Geodeta Kraju, 

d. Samorząd Zawodowy Geodetów i Kartografów. 

 

11. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów 

ustawy PGiK: 

 

a. umieszczania tablic z numeracją porządkową nieruchomości, 

b. prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

c. zakładanie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

d. umieszczanie tabliczek z nazwami ulic i placów. 
 

12. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 

w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 

 

a. aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia, 

b. pracodawcy, 

c. ogółowi pracowników zakładu pracy, 

d. pracodawcy i pracownikowi w częściach równych. 
 

 

 



��� Firmą osoby fizycznej jest: 

 

a. imię i nazwisko osoby fizycznej, 

b. pseudonim osoby fizycznej, 

c. inicjały imienia i nazwiska, 

d. adres zamieszkania osoby fizycznej. 
 

14. Wzorzec jednostki miary to: 

 

a. przyrząd pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania jednostki miary, 

b. przyrząd pomiarowy przeznaczony do odtworzenia jednostki miary, 

c. przyrząd pomiarowy przeznaczony do zrealizowania jednostki miary, 

d. przyrząd pomiarowy przeznaczony do zachowania jednostki miary. 
 

15. Jakie uwarunkowania brane są pod uwagę w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym? 

 

a.  prawo własności, 

b.  potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 

c.  potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych, 

d. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych. 
 

16. Organy kontroli nie zawiadamiają przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli 

w przypadku gdy: 

 

a. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia,  

b. przeprowadzenie kontroli wynika z zatwierdzonego przez organ kontroli 

harmonogramu kontroli, 

c. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

d. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla zabezpieczenia dowodów popełnienia 

przestępstwa. 
 

17. Czego dotyczą zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji 

przestrzennej? 

 

a. współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, 

b. usług danych przestrzennych, 

c. interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, 

d. wspólnego korzystania z danych przestrzennych. 

 

18. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności: 

a. gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, 

b. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony, 

c. na żądanie strony, 

d. na żądanie organizacji społecznej. 



19. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 

między innymi : 
   

a. obiektów topograficznych, 

b.  państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

c. rejestru granic podziału terytorialnego państwa, 

d. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

20. Które z niżej wymienionych organów są organami administracji publicznej? 

 

a. terenowe organy administracji rządowej, 

b. organy jednostek samorządu terytorialnego, 

c. naczelny sąd administracyjny, 

d. Prezes Rady Ministrów. 
 

21. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 

 

a. gospodarki nieruchomościami, 

b. ewidencji miejscowości, ulic i placów, 

c. krajowego systemu informacji o terenie , 

d. gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
 

22. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii 

rozumie się: 

 

a. tyczenie budynków i budowli, 

b. opracowywanie opinii dla celów sądowych, 

c. wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z 

rozgraniczeniem nieruchomości, 

d. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania 

wpisów w księgach wieczystych. 
 

 

23. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to: 

 

a. wspólnota samorządowa, 

b. urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium, 

c. rada i zarząd gminy, 

d. odpowiednie terytorium. 
  

 

24. Tereny zamknięte ustalają: 

 

a. wojewodowie, 

b. właściwi ministrowie, 

c. Główny Geodeta Kraju, 

d. kierownicy urzędów centralnych. 
 

 



2�� Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

ponosi odpowiedzialność jeżeli, wykonuje swoje zadania: 

 

a. bez należytej staranności, 

b. niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

c. bez zachowania terminów ich realizacji, 

d. z naruszeniem przepisów podatkowych. 
 

 

26. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
 

a. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, 

b. ustawy, 

c. rozporządzenia, 

d. ratyfikowane umowy międzynarodowe. 

 

 

27. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych prowadzi: 
 

a. właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

b. właściwy marszałek, 

c. jednostka organizacyjna ministerstwa właściwa w sprawach geodezji, 

d. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 

28. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie: 
 

a. uchwały, 

b. postanowienia, 

c. decyzji, 

d. pisma do strony. 

  

 

29. W celu uzupełnienia danych, dotyczących przebiegu  granic miejscowości innych 
niż miasto i wieś, w  ewidencji miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się 
informacje z innych źródeł między innymi z: 

 

a. zdjęć  lotniczych, 

b.  zeznań świadków, 

c. opisów w aktach notarialnych, 

d. decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

30. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego: 

 

a. o znaczeniu wojewódzkim, 

b. o znaczeniu krajowym, 

c. na terenach zamkniętych, 

d. wojewoda nie prowadzi rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 



31. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 

a. przystosowanie zbiorów do wspólnego wykorzystania, 

b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 

c. działania techniczne mające na celu przystosowanie zbiorów do łącznego 

wykorzystania, 

d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych. 
 

 

32. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 

 

a. posiada roczny staż pracy w organach jednostek samorządowych, 

b. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1 – 2, 

c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 

d. korzysta w pełni z praw obywatelskich. 
 

 

33. Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych               

infrastrukturą informacji przestrzennej  obejmuje następujące  informacje: 

 

a. nazwę zbioru danych przestrzennych, 

b. datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji, 

c. przepis prawa, stanowiącego podstawę prowadzenia zbioru danych przestrzennych, 

d. bazę metadanych  zbioru danych przestrzennych. 

 

34. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 

informacje o przestrzennym usytuowaniu: 

 

a. działek ewidencyjnych, 

b. budynków, 

c. a także wybrane informacje opisowe dotyczące obiektów wykazanych w bazie 

danych, 

d. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

35. Danymi opisującymi punkt adresowy są: 

 

a. status budynku, z którym jest związany punkt adresowy (np. budynek istniejący), 

b. usytuowanie budynku  (naziemny lub podziemny), 

c. nazwa ulicy, 

d. ilość kondygnacji budynku. 
 

36. Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne to: 

 

a. lotniska wojskowe, 

b. porty wojenne, 

c. obiekty przeznaczone do produkcji żywności dla wojska, 

d. obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych 

stanowiących tajemnicę państwową. 
 



3�� Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest: 

 

a. organem administracji rządowej, 

b. organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c. urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, 

d. urzędem administracji rządowej. 
 

 

38. Dział administracji rządowej, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy: 

 

a. planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

b. geodezji i kartografii, 

c. gospodarki nieruchomościami, 

d. rodzinnych ogrodów działkowych. 
 

39. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  w 

postępowaniu w sprawie: 
 

a. karnej skarbowej, 

b. w której był świadkiem lub biegłym, 

c. na żądanie strony, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności, które 

mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, 

d. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej. 
 

40. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą: 

 

a. starosta – dla obszaru powiatu, 

b. marszałek – dla obszaru województwa, 

c. Główny Geodeta Kraju – dla obszaru kraju, 

d. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla obszaru gminy. 
 

 

41. Plany miejscowe opracowuje się w skalach: 

 

a. 1:250, 

b. 1:1000, 

c. 1:5000 w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia, 

d. 1:5000 w celu wprowadzenia zakazu zabudowy. 
 

42. Główny Geodeta Kraju może kontrolować działalność: 

 

a. starostów, 

b. przedsiębiorców, 

c. jednostek organizacyjnych, 

d. wykonujących funkcję biegłego sądowego w sprawach geodezji i kartografii. 
 

 

 

 



4�	 Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju zawiera między innymi następujące informacje: 

 

a. dotyczące granic działek ewidencyjnych, 

b. dotyczące pól powierzchni obrębów ewidencyjnych, 

c. adresów i ich lokalizacji przestrzennej, 

d. dotyczące granic archiwów państwowych. 
 

 

44. Pełnomocnik  może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, o ile: 

 

a. umocowanie to  wynika z treści pełnomocnictwa, 

b. umocowanie takie wynika z ustawy, 

c. umocowanie to wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, 

d. umocowanie to  wynika z uzgodnienia ustnego z mocodawcą. 

 

45. Mapa punktów adresowych zawiera: 

 

a. granice trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

b. granice miejscowości, 

c. osie ulic i ich nazwy, 

d. granice i numery działek ewidencyjnych. 
 

 

46. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez : 

 

a. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na terenie 

województwa, 

b. marszałka na terenie województwa, 

c. Główny Urząd Geodezji i Kartografii – w zakresie osnów podstawowych, 

d. starostów – w zakresie osnów szczegółowych. 

 

47. Osoby, które wykonują samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 

bez wymaganych uprawnień zawodowych: 

 

a. są zobowiązane do niezwłocznego uzyskania uprawnień zawodowych, 

b. podlegają karze karnej skarbowej, 

c. podlegają karze grzywny, 

d. są zobowiązane do zakończenia działalności gospodarczej. 
 

 

48. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej to: 

 

a. system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez 

pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet, 

b. oprogramowanie umożliwiające wymianę danych w komunikacji pomiędzy organami 

administracji publicznej, 

c. elektroniczny rejestr usług świadczonych przez organy administracji publicznej, 

d. zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych zapewniający wysyłanie i 

odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne. 



49. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i 

kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki  organizacyjne: 

 

 

a. utworzyć  jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą  „Oddział Geodezji”, 

b. zatwierdzić,  przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający  zakup sprzętu i 

programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia i 

udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

c. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział  Katastru 

Nieruchomości, 

d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych. 

 

50. Jaki organ decyduje o konieczności stosowania Polskich Norm? 

 

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. Minister właściwy do spraw gospodarki, 

c. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

d. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
 

51. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odmawia przyjęcia do zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego materiałów sporządzonych w ramach zgłoszonej 

pracy geodezyjnej: 

 

a. w formie postanowienia, 

b. informując wykonawcę prac na piśmie o odmowie oraz o możliwości odwołania do 

wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 

c. wydając decyzję administracyjną o odmowie, 

d. informując wykonawcę prac o odmowie oraz o przekazaniu dokumentacji do 

weryfikacji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i 

kartograficznego. 
 

52. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są: 

 

a. przewodniczący komisji dyscyplinarnej, 

b. obwiniony, 

c. rzecznik dyscyplinarny, 

d. pracodawca obwinionego. 
 

53. Powszechna taksacja nieruchomości to: 

 

a. szacowanie nieruchomości, 

b. wycena nieruchomości, 

c. zbiór informacji o uzyskanych cenach nieruchomości, 

d. baza danych o wartościach nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 

 

 

 

 

 



5
� W jaki sposób można  wznowić przesunięte lub uszkodzone znaki graniczne ? 

 

a. w postępowaniu rozgraniczeniowym, 

b. jeśli istnieją dane i dokumenty geodeta może je wznowić bez przeprowadzania 

rozgraniczenia, 

c. w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, 

d. znaki graniczne może wznowić właściciel nieruchomości. 

 

55. Ochronie podlegają: 

 

a. znaki magnetyczne, 

b. urządzenia zabezpieczające znaki geodezyjne, 

c. budowle triangulacyjne, 

d. znaki grawimetryczne. 
 

56. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje 

między innymi następujące zadania: 

 

a. ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie, 

b. przechowuje kopie zabezpieczające baz danych w szczególności bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków, 

c.  opiniuje przygotowanie gminy do przejęcia  zadań starosty  w zakresie geodezji i 

kartografii, 

d. prowadzi rejestr geodetów uprawnionych z terenu województwa. 
 

57. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli: 

 

a. została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo, 

b. jest sprzeczna z ustawą, 

c. miała na celu obejście ustawy, 

d. była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 
 

58. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem: 

 

a. 1 roku od dnia oddania dzieła, 

b. 2 lat od dnia oddania dzieła, 

c. 3 lat od dnia oddania dzieła, 

d. 5 lat od dnia oddania dzieła. 
 

59. Do zadań starosty, w zakresie geodezji i kartografii, należy: 

 

a. prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju, 

b. zakładanie osnów szczegółowych, 

c. prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

d. ochrona znaków magnetycznych. 
 

 

 

 

 



6� W sprawach dotyczących spadków nieobjętych,  jako strona działa:   
   

a. osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, 

b. kurator wyznaczony przez organ administracji rządowej, 

c. kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej, 

d. współmałżonek spadkodawcy. 

 

 

 

 


